
1 
 

 

 

 

 

Een uitgave van de Partij van de Arbeid, afdeling Middelburg 

Jaargang 1, nummer 5, extra 

Mei 2013 

 

 

 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014-2018 



2 
 

Rode Jet 

De Rode Jet is het blad van de PvdA Middelburg voor de 
leden van de PvdA afdeling Middelburg.  

 
 
 
Volgend nummer: 
 
Voorjaarsuitgave:  september2013 
Inleverdatum stukken:  augustus 2013 
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Rode Jet nr. 5 extra 

We kiezen ervoor om een extra Rode Jet te maken waarin we 

de documentatie over de gemeenteraadsverkiezingen 

bundelen.  

Wilt u meedoen en/of meedenken op allerlei wijze neem dan 

contact op met Bob van Schuylenburch. 

Wilt u zich kandidaatstellen voor de gemeenteraad kunt u 

contact opnemen met:  

Henk van Bruggen 

Goudplevierhof 11 

4332 CM Middelburg 

0118 615165 

06 12833354 

henkvanbruggen@zeelandnet.nl 
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Profiel PvdA Middelburg Raadslid 

 

In maart 2014 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. 

De PvdA in Middelburg wil graag een zo goed en zo groot 

mogelijke fractie realiseren. Om zo vanuit de raad bij te 

dragen aan een sociale en gezonde gemeente, waar het 

prettig leven is voor alle Middelburgers.  

Als lid van de fractie heb je een mooie en verantwoordelijke 

taak, om vanuit een controlerende en initiërende rol direct 

bij te dragen aan een sociale en gezonde gemeente.  

Dit profiel is bedoeld om aspirant-fractieleden inzicht te 

geven in wat de PvdA verwacht van fractieleden. Zodat u 

weet wat er van u verwacht wordt en op welke 

onderwerpen we letten bij de samenstelling van de lijst. Dit 

profiel is grotendeels ontwikkeld voor het Centrum voor 

Lokaal Bestuur. Daarnaast heeft  PvdA Middelburg een 

aantal aanvullingen gedaan. Zo willen wij de aspirant-leden 

bewust maken van de hoeveelheid tijd die het 

raadslidmaatschap in beslag neemt.  

Raadslid zijn is een prachtige taak. Een inwoner van 

Middelburg verwoordde het als volgt: jij bent een van de 29 

mensen die uiteindelijk besluit over Middelburg. Je 

controleert het werk van de wethouders. Als raadslid kom je 

op voor alle Middelburgers en heb je bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om een bezuiniging van €250.000 op de 

minima tegen te houden en andere keuzes te maken voor 
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bezuinigingen. PvdA Middelburg is trots op haar fractie en 

ondersteunt haar; als raadslid sta je er niet alleen voor. In 

de fractie wordt goed samengewerkt en vanuit de gehele 

afdeling zijn er experts waar je een beroep op kan doen. De 

raadsleden krijgen ook ondersteuning van het landelijk 

partijbureau.  

Je bent sociaaldemocraat 

 Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente 

spelen te beoordelen en te verwezenlijken aan de hand 

van sociaaldemocratische waarden; 

 Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse 

politiek handelen kenmerkt zich door onze moraal van 

soberheid, dienstbaarheid en integriteit (Erecode PvdA) 

Je bent volksvertegenwoordiger 

 Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de 

gemeente en de drang om deze te realiseren; 

 Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en 

je bent goed op de hoogte van maatschappelijke 

ontwikkelingen, bovendien heb je een breed netwerk 

binnen de gemeente; 

 Je bent in staat en bereid tijd in het raadslidmaatschap 

te investeren. Een raadslid heeft twee 

fractievergaderingen per maand en een 

commissievergadering op een doordeweekse avond. De 

raadsvergadering beslaat een avond (kan twee avonden) 

per maand. Daarnaast zijn er  de  
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zichtbaarheidsactiviteiten met de afdeling op een 

vrijdag- of zaterdagmiddag. Buiten deze activiteiten zal 

er door de inwoners van Middelburg op de meest 

uiteenlopende tijden een beroep op je gedaan kunnen 

worden. Het voorbereiden en kennisnemen van 

documenten vergt ook een tijdsinvestering. Reken erop 

dat het raadslidmaatschap met alles dat erbij hoort je 

een uur of twintig per week kost. 

 Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de 

gemeente, je luistert en neemt mensen serieus; 

 Je hebt politiek inzicht, zowel in  het politieke spel in de 

gemeenteraad als bij het nemen van initiatieven buiten 

het gemeentehuis. Je bent in staat (politieke) coalities te 

smeden; 

 Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen 

en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke 

vaardigheden. Je kunt debatteren, op een 

bewonersavond spreken en een persbericht schrijven; 

 Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe 

dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden en samen te 

werken in een fractie 

Je bent partijlid 

 Je committeert je aan het landelijke- en lokale 

verkiezingsprogramma; 

 Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt 

deel aan campagneactiviteiten, zoals canvasacties; 
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 Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk 

waar meerdere bestuurslagen in vertegenwoordigd zijn; 

 Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA 

en verbind je hiermee aan de interne contributie- en 

afdrachtverplichtingen; 

Je bent teamplayer 

 Je kan goed en loyaal samenwerken. 

  Waar nodig kun je ook goed samenwerken met andere 
fracties en samen met hen de signalen uit de 
samenleving  vertalen naar beleid; 

 Je werkt op PvdA -niveau samen binnen de regio 
Walcheren, provincie Zeeland en landelijk; 

Je wilt jezelf en de resultaten van de fractie continu 

verbeteren 

 Je zal een persoonlijk ontwikkelingsplan moeten  maken 
en persoonlijke doelen te stellen. Deze doelen en de 
ontwikkelingen bespreek je met het bestuur in 
functioneringsgesprekken; 

 Je bent bereid opleidingen te volgen om politieke 
vaardigheden te vergroten.  

 

Uitgangspunten samenstelling fractie 

Bij voldoende aanbod van kwalitatief goede mensen gelden 

voor de samenstelling van een nieuwe fractie de volgende 

uitgangspunten: 
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 in de nieuwe fractie bestaat een evenwicht tussen 

kennis en ervaring van zittende raadsleden en een frisse 

inbreng van nieuwe raadsleden. 

 een gelijke vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen, op de lijst tot uitdrukking komend in tranches 

van zes. Eenvoudig gezegd : onder de eerste zes 

kandidaten drie vrouwen en drie mannen, evenzo onder 

de volgende zes kandidaten, enzovoorts. 

 een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking, 

zowel naar herkomst als naar leeftijd en een redelijke 

spreiding van de kandidaten over de gemeente, worden 

bij het samenstellen van de lijst meegewogen.  

Fracties zijn idealiter een afspiegeling van de bevolking. Dus 

een mengeling van mannen en vrouwen, jong en oud, 

autochtoon en allochtoon, mensen met verschillende 

opleidingsniveaus, mensen werkzaam bij de overheid en in 

het bedrijfsleven, etc. Voor het goed functioneren van een 

fractie zijn ook verschillende kwaliteiten nodig. Het is slim om 

een mix te maken van generalisten, specialisten en ‘echte’ 

volksvertegenwoordigers. Kleine fracties moeten proberen 

deze mix te vinden in combinatie met de steunfractie. 

Binnen een PvdA-fractie zijn solidariteit en gelijkwaardigheid 

ontzettend belangrijk. In een goed functionerend team wordt 

elkaars talent erkend, is er wederzijdse steun, is er ruimte 

voor kritiek en wordt er nauw samengewerkt. Fractiewerk is 

teamwerk, fractieleden moeten zich verbonden voelen met 
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het werk van de ander en bereid zijn om, waar nodig, steun 

te bieden. 

De politieke koers van de fractie 

De PvdA-fractie is in staat om – eventueel samen met het 

afdelingsbestuur – een werkplan op te stellen voor de 4-jarige 

raadsperiode. Dit werkplan bestaat eveneens uit vier 

jaarplannen.  In dit werkplan staan de politiekinhoudelijke 

prioriteiten en doelen genoemd, de samenwerking binnen de 

fractie en met andere fracties in de raad. Bij het werkplan 

horen een communicatieplan en afspraken over 

woordvoering en mediaoptreden. Een fractie moet in staat 

zijn om dit soort afspraken van te voren te maken en vast te 

leggen. 

Afhankelijk van coalitiedeelname, maakt de fractie intern en 

extern ook afspraken over samenwerken met de eigen 

wethouder(s) en de coalitiepartijen. 
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 Verkiezingsprogramma 2014 
 

 6 Hoofdthema’s: 
o Werk, Inkomen & Economie 
o Zorg, Ouderen & Kwetsbaren 
o Jeugd, Gezin & Onderwijs 
o Wonen, Wijken & Veiligheid 
o Verkeer, Duurzaamheid, Natuur & Milieu 
o Sport, Vrije tijd & Cultuur 

 
 Rode draad in programma: gedachtegoed achter Civil 

Society: ‘Dit staat voor politieke en maatschappelijke 
wensbeelden als betrokkenheid van burgers bij de publieke 
zaak, vergroting van maatschappelijk zelfbestuur ten koste 
van de politiek, beperking van commerciële invloeden en 
versterking van gemeenschapszin en tolerantie. Met de 
komst van de Wmo is het begrip civil society actueler dan 
ooit. Een civil society kan alleen bestaan dankzij vrijwillige 
inzet en door een ‘sociale infrastructuur’ te organiseren die 
vrijwillige inzet mogelijk maakt en stimuleert.  
 

 Leidraad ‘basisprogramma’ dat door partijbureau 
beschikbaar is gesteld 
 

 Raadpleeg vanwege consistentie ook programma 2010-
2014!  

 
 Aanvulling met fractiespecialisten en evt. andere 

deskundigen.  
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 Opdracht om met maatschappelijk middenveld te 
betrekken bij het invullen van het thema. De wijze waarop 
dit wordt ingevuld is vrij. Dit kan bv. d.m.v. gesprekken met  
autoriteiten, werkgroepen, bewonersgroeperingen etc. etc. 

 

 Bemensing hoofdthema’s: 
 

Thema Kartrekker 

Werk, Inkomen & 

Economie 

Niek Kaag 

Zorg, Ouderen & 

Kwetsbaren 

Saskia Szarafinski 

Jeugd, Gezin & 

Onderwijs 

Bob van Schuylenburch 

Wonen, Wijken & 

Veiligheid 

Mehmet Kavsitli 

Verkeer, 

Duurzaamheid, 

Natuur & Milieu 

Marga de Brauwer, Aat de Jong 

Sport, Vrije tijd & 

Cultuur 

Jeroen Louws 

ALGEMEEN Eindredactie: Finus Kuijs,  Wendy 

Westerlaken 
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Datum schema 

Dit schema is opgesteld op basis van de bepalingen in de 
statuten en het huishoudelijk reglement van de partij en 
beschrijft de formele handelingen die gedurende dit proces 
verricht moeten worden.   
   
Dit schema is vastgesteld door het Landelijke Partijbestuur in 
april 2012, vervolgens zijn tijdens de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) van de afdeling Middelburg de volgende 
aanvullende besluitengenomen. 
In Middelburg is gekozen voor een  

kandidaatsstellingcommissie. 
Deze commissie bestaat uit Nellie de Bont, Wendy 
Westerlaken, Ellen de Bliek, Kees Meijler en Henk van 
Bruggen .  
Vervolgens is besloten dat er geen lijstrekker-verkiezingen 
komen. 
 De kandidaatstellingscie heeft de opdracht om aan het 
bestuur een advies uit te brengen over een concept 
kandidatenlijst. Tevens zal de cie een gemotiveerd advies 
uitbrengen m.b.t. de lijstvolgorde. Deze concept 
kandidatenlijst  wordt tijdens een ALV in november 2013  
voorgelegd aan de leden. 
De  definitieve volgorde van kandidaten op de lijst wordt 
tijdens de ALV , door de aanwezige leden vastgesteld.  
  

Mei 2013:  

Aan de leden van de afdeling wordt bekend gemaakt in welke 

periode en voor welke datum (maandag 2 september 2013) 
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men zich kandidaat kan stellen en op welke wijze dit moet 

gebeuren 

Tevens wordt de vastgestelde profielschets onder de 

aandacht gebracht.  

Maandag 2 september 2013  

Namen van leden die zich kandidaat stellen in het bezit van 

de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie. Henk van 

Bruggen. De sollicitatie dient vergezeld te gaan van een 

motivatie waarom de desbetreffende persoon zich kandidaat 

stelt. Zodra de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie  

de aanmelding ontvangt zendt hij de interne bereidverklaring 

en erecode toe aan het betreffend PvdA lid. Beide dienen 

ondertekend retour gestuurd te worden en dienen voor 9 

september 2013 bij de voorzitter van de 

kandidaatstellingscommissie  binnen te zijn.  

Maandag 9 september 2013  

- De door de kandidaten ingevulde en ondertekende interne 

bereidverklaring en gedragscode dienen in het  bezit van het 

afdelingsbestuur te zijn. (Pas dan is een kandidatuur formeel.)  

- Start door kandidaatstellingscommissie met het voeren van 

sollicitatie gespreken met de kandidaten t.b.v. van het 

opstellen van de ontwerpkandidatenlijst.  

- Het afdelingsbestuur dient te checken of de kandidaat een 

contributieachterstand heeft. (Ook wanneer het gaat om 
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zittende raadsleden als het gaat om de 3% voor leden met 

een politieke functie binnen de partij.)  

Maandag 21 oktober 2013 

Afdelingsvergadering over het verkiezingsprogramma en 

amendementen 

4 tot en met 11 november 2013  

De  kandidaatstellingscommissie stelt  een gemotiveerde  

rangordening op (art. 5.7  HHR). Indien er een 

ledenraadpleging is gehouden voor de lijsttrekker is dit de 

lijst vanaf plaats 2. De beoogd lijsttrekker heeft het recht het 

afdelingsbestuur over het ontwerpverkiezingsprogramma en 

de ontwerpkandidatenlijst te adviseren voordat de 

besluitvorming hierover in het afdelingsbestuur plaatsvindt.  

Maandag 11 november 2013  

Het afdelingsbestuur zendt het 

ontwerpverkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst 

(en in voorkomend geval de alfabetische lijst van niet-

geplaatsten) aan de leden (art. 5.4 lid 3 en art. 5.8 lid 2  HHR). 

Hierbij wordt bekend gemaakt hoe en voor welke datum de 

leden amendementen kunnen indienen op het 

ontwerpverkiezingsprogramma. Bij de ontwerpkandidatenlijst 

wordt de vastgestelde profielschets meegezonden alsmede 

een toelichting op de kandidaten op de 

ontwerpkandidatenlijst.  
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NB 1: Het concept-verkiezingsprogramma dient tenminste 

twee weken vóór de vergadering waarin het wordt 

vastgesteld in het bezit te zijn van de leden, waarna zij een 

week de mogelijkheid hebben tot het indienen van 

amendementen.  

NB 2: De datum waarop de afdelingsvergadering de 

kandidatenlijst vaststelt moet in het door de 

afdelingsvergadering vastgestelde schema worden genoemd. 

Woensdag 4 december 2013 2009 is de uiterste datum 

waarop afdelingen deze vergadering kunnen beleggen (zes 

weken vóór de officiële kandidaatstelling).  

Maandag 25 november 2013 (6 weken voor de officiële 

kandidaatstellingsdatum)  

Afdelingsvergadering waarin:  

- het verkiezingsprogramma dient te worden vastgesteld (art. 

5.4 lid 2 HHR);   

- de kandidatenlijst wordt vastgesteld (art. 5.8 HHR);  

- besloten wordt of en met welke andere partij(en) een 

lijstverbinding zal worden aangegaan. NB 1: De 

afdelingssecretaris zorgt voor de verwerking van de 

vastgestelde kandidatenlijst in het zgn. H-3-1 of H-3-2 

formulier en draagt zorg voor de benodigde handtekeningen 

van de op de lijst voorkomende kandidaten.  

NB 2: Het H-3-1 (of H-3-2) formulier dient door het 

partijbestuur getekend te worden. Het formulier kan digitaal 
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opgestuurd worden. Begin december wordt u hier nog nader 

over geïnformeerd.  

Dinsdag  21 januari 2014  

Officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretarie.  

NB: De meeste gemeentes bieden de mogelijkheid tot 

proefinlevering. Maak daar gebruik van!  

Woensdag 19 maart 2014 Verkiezingen leden 

gemeenteraden. 
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Datumschema Middelburg 

30 september Verkiezingsprogramma naar de 

leden.  

Amendementen moeten voor 14 

november zijn ingediend.  

21 oktober 

ALV 

Bespreken van het 

verkiezingsprogramma en 

amendementen. 

11 november Kandidaatstellingslijst wordt aan de 

leden toegezonden. 

25 November 

ALV  

Vaststellen verkiezingsprogramma. 

Vaststellen kandidatenlijst 

 

Zaterdag 30 

november 

Definitieve kandidatenlijst, 

verkiezingsprogramma, 

campagneaftrap en feestje 
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Campagne 

David walvis en Bob van Schuylenburch volgen de campagne 

Academie van de PvdA. Gedurende de voorbereiding van de 

campagne wordt er een team samengesteld. Voor de hete 

fase moeten we vooral zichtbaar zijn. In de hete fase van de 

verkiezingscampagne zullen we veel op straat moeten zijn. 

Verkiezingsmateriaal uitdelen en in gesprek gaan. 

Het belangrijkst thema van de verkiezingscampagne is Get 

out To Vote. De PvdA heeft er belang bij dat er zoveel 

mogelijk mensen naar de stembus gaan.  

Hou uw mail in de gaten voor de oproepen van David. We 

hebben uw steun hard nodig. 
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Ledenwerving 
 

We kunnen niet genoeg  leden hebben. Onze afdeling is erg 

afhankelijk van U. In juni is er speciale aandacht voor 

ledenwerving. Wilt u actief bezig zijn met ledenwerving meldt 

dit  aan Bob van Schuylenburch.  
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Belangrijke contacten: 

 

Contact met Wethouder: Saskia Szarafinski 

Telefoon: 0118 - 675430 

E-mail: benw@middelburg.nl 

 

Contact met Bestuur: Bob van Schuylenburch:  

pvdamiddelburg@zeelandnet.nl  

Tel: 0118-851994; 06 21873372 (buiten schooltijden) 

 

Contact met de fractie: Mehmet Kavsitli: 

info@mekabouwadvies.nl 

 

Ombudsteam Walcheren: 

pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com  

Tel: 06 58 93 22 32  

 

Website: www.middelburg.pvda.nl 

Facebook: http://facebook.com/PvdAMiddelburg 

 

mailto:benw@middelburg.nl
mailto:pvdamiddelburg@zeelandnet.nl
mailto:info@mekabouwadvies.nl
mailto:pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com
http://www.facebook.com/PvdAMiddelburg
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